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Opzet en start van de 6 minutenzones in Dalen
Historie
15 november 2010
AED’s zijn
geactiveerd.
Vrijwilligers
kunnen worden
opgeroepen.

• In februari 2010
Installatie werkgroep
AEDDALEN.

• Veel medewerking
vanuit
belangenverenigingen
en
ondernemersvereniging voor
inrichting 6
minutenzone

• 14 september goed
bezochte
informatieavond en
e
onthulling 1 AED .

Op de informatieavond in
september hebben we
aangekondigd dat we u
zouden informeren met
behulp van
nieuwsbrieven, hierbij de
eerste nieuwsbrief.

Noot van de voorzitter:
Als werkgroep zijn we er
trots op dat we nu kunnen
starten met datgene waar
we bijna een jaar hard
voor gewerkt hebben.
Wij zijn ontzettend blij met
alle vrijwilligers die zich
hebben aangemeld en
enthousiast de scholingen
en de informatieavond
hebben bezocht.
Tevens willen we
nogmaals onze sponsoren
bedanken die er voor
gezorgd hebben dat we
datgene kunnen doen wat
we voor ogen hadden.
De werkgroep AED Dalen,

die voortkomt uit de
Vereniging Dorpsbelangen
Dalen, heeft zich in februari
2010 ten doel gesteld om
Dalen hartveiliger te maken
middels het opzetten van
een project dat moet leiden
tot het inrichten van 6
minutenzones.
De werkgroep bestaat uit:
H. Klompsma:
Voorzitter
A. Wilting:
Secretaris
P. Finke: Penningmeester
H. Snijders: Werkgroeplid
R. de Groot: Werkgroeplid
N. van Es:
Werkgroeplid

Doelstellingen die de werkgroep voor ogen had waren:
•
•
•
•
•
•
•

5 AED’s aanschaffen en installeren
Per AED 10 getrainde vrijwilligers voor het bedienen van een AED
Financiering voor het bieden van gratis trainingen reanimatie en het
bedienen van de AED aan de vrijwilligers
Implementatie van een alarmeringssysteem voor het kunnen alarmeren
van de getrainde vrijwilligers
Een systeem van nazorg en evaluatie met de betrokken hulpverleners zo
kort mogelijk na de inzet van een AED ontwikkelen
Aanvullende structurele financiering vinden om de bereikte resultaten een
permanent karakter te kunnen geven
Bewoners informeren over de procedure in geval van een calamiteit, de
rol bereikbaarheid/beschikbaarheid van de opgeleide vrijwilligers en de
beschikbaarheid van de AED’s.
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Huidige stand van zaken
• We hebben op dit moment 66 goed opgeleide vrijwilligers aangemeld bij de
AED locator.
• Er is een nazorgprocedure ontwikkeld die aangemelde vrijwilliger in
Dalen ontvangen. Deze procedure dient na iedere inzet gevolgd te worden
• Middels de plaatselijke dagbladen, de internetsite van Dalen.nu en de site van
de Vereniging Dorpsbelangen Dalen vindt informatie-uitwisseling plaats.
Daarnaast zal er huis aan huis een informatiefolder worden verspreid aan de
inwoners van Dalen
• Er zijn 5 AED’s aangeschaft en geïnstalleerd op de hieronder vermelde
adressen:
1. Fam. Schultz
2. Fam. Wilting
3. Fam.v.d.Wal
4. Rabobank
5. Fam. Smid
Gemiddeld drie keer per
week
wordt vanuit de
meldkamer de
locator geactiveerd

Emmerweg 19
Wendakkers 38
Meester Cassastraat 13
Hoofdstraat 33
Oude Coevorderweg 2

7751 AL
7751 DE
7751 EC
7751 GA
7751 GS

Dalen
Dalen
Dalen
Dalen
Dalen

(De AED hangt bij de familie Smid aan de zijde van de Kymmelskampen)
(De AED bij de Rabobank hangt in het pinhokje)
Als bijlage bij deze nieuwsbrief hebben we foto’s gemaakt van de plaatsen
waar u de AED’s kunt vinden. Ondanks dat is het raadzaam om bij daglicht
de adressen te bezoeken en goed te observeren waar de AED’s hangen.
Open ook gerust even de kast van de AED.
Mocht u zonder een 1-1-2 melding de AED willen inzetten en de kast moeten
openen, dan kan dat op de volgende wijze:
toets 7751  (dus code +  indrukken).
(Dit is de postcode van Dalen)
De code waarmee u de AED kasten kunt openen zal ook worden aangegeven in
het SMS bericht wat u ontvangt na een 1-1-2 melding.

We zullen met regelmaat herhalingstrainingen aanbieden waarvoor u zich kunt
aanmelden via de E-mail: aeddalen@dalen.nu (dit heeft onze voorkeur)
of telefonisch bij:
Herma Klompsma:
Albertje Wilting:

552728
552230

De herhalingstraining bestaat uit twee avonden van twee uur met een
tussenliggende periode van een half jaar. Dit houdt in, twee uur training in het
voorjaar en twee uur training in het najaar, de trainingen zullen plaatsvinden in de
Spinde van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Op de volgende data worden er herhalingstrainingen aangeboden:
1. groep 1
2. groep 2
3. groep 3
4. groep 4

woensdag
donderdag
donderdag
donderdag

1 december
27 januari
24 maart
31 maart

2010
2011
2011
2011
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Testen van het oproepsysteem
Om na te gaan of het oproepsysteem naar behoren werkt organiseert de
Vereniging Hartveilig Drenthe af en toe een test, dit gaat als volgt:









Er wordt door de Werkgroep AEDDALEN een datum en locatie
bepaald.
Tijdstip van de melding is om 16.00 uur. (I.v.m. verwachte lage
werkdruk op de meldkamer)
De werkgroep AEDDALEN geeft dit door aan alle vrijwilligers
De vrijwilligers worden middels een nieuwsbrief geïnformeerd dat
zij een sms kunnen verwachten, zij hoeven niet naar het adres te
gaan
De vrijwilliger geeft een reactie naar de werkgroep AEDDALEN
dat zij een sms hebben gehad (Rob de Groot 06- 42593321 of
Herman Snijders 06-51305975)
Krijgen zij op de testdag een sms met een ander tijdstip en
een ander adres dan is het geen test maar een echte oproep
In de sms wordt niet het woord test gebruikt.
De eerste test zal zijn op dinsdag 30 november 2010
locatie Café Cornelis, Hoofdstraat 29 Dalen

Belangrijke aandachtpunten
→

Draag consequent je mobiele telefoon (dag en nacht)

→

Volg minimaal twee keer per jaar een herhalingstraining van twee uur
of volg de richtlijnen van het bedrijf waar je werkzaam bent en de
trainingen krijgt aangeboden.

→

Volg na een AED inzet de nazorgprocedure (deze hangt tevens in de
AED kasten)

→

Geef veranderingen in de bereikbaarheid aan de werkgroep door, te
denken valt o.a. aan ander mobiel telefoonnummer of wijzigingen in de
beschikbaarheid

→

De website van AEDlocator www.aedlocator.eu is vernieuwd.
U kunt na inloggen uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen. U kunt
aangeven wanneer u beschikbaar bent niet alleen op het woonadres
maar ook op uw werkadres. Het is ook mogelijk om u tijdelijk af te melden,
bijvoorbeeld tijdens de vakantie

→

Middels de hier onderstaande link kunt u het gebruik van de door ons
aangeschafte AED’s in beeld brengen.
www.heartsine.nl

→

Er zijn een aantal vrijwilligers die via hun werkgever trainingen
reanimatie en AED gebruik kunnen volgen. Gezien het gesponsorde
karakter van ons project, heeft het onze voorkeur dat u dat blijft doen.
Hierbij kunnen verschillende type AED’s worden gebruikt.
Indien er ondanks het instructiefilmpje behoefte bestaat aan nadere
uitleg en instructie van onze AED’s, dan kunnen we daar in voorzien.
Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via e-mail:aeddalen@dalen.nu

.
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Bijlage
Foto’s AED locaties

AED hangt aan de zijkant (De Kamp)
Fam. Schultz Emmerweg 19

AED hangt aan de schutting
Fam. v/d Wal Meester Cassastraat 13

AED hangt in het Pinhokje
Rabobank Hoofdstraat 33

AED hangt aan de zijkant (Kymmelskampen)
Fam. Smid Oude Coevordeweg 2

AED hangt aan de zijkant
Fam. Wilting Wendakkers 38

Werkgroep
AEDDALEN
secretariaat
Windmolen 12
7751 HE Dalen

TELEFOON:
0524-552230
0524- 552728

E-MAIL:

aeddalen@dalen.nu
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Tot slot willen we alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun
medewerking.

•
•
•
•
•
•
•

Vereniging Dorpsbelangen Dalen
OVD (Ondernemersvereniging Dalen e.o.)
Stichting Vrienden Groene Kruis
Stichting Promotie Dalen
Rode Kruis
EHBO afdeling Dalen
Vereniging Hartveilig Drenthe

Zonder deze medewerking zou dit project niet tot een succes kunnen worden
gemaakt.

Bezoek ook de websites!
Dalen.nu
www.db-dalen.nl
www.hartstichting.nl
www.hartveiligdrenthe.nl
www.reanimatieraad.nl

